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οδότησης επικουρικής ασφάλισης, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, 
Παναγιώτης Δουφεξής, θα προχωρήσει στην εγκατάσταση 
νέου λογισμικού, προκειμένου να ξεκινήσει η έκδοση των 

επικουρικών συντάξεων αμέσως μετά την οριστικοποί-
ηση των κύριων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός Νο-
εμβρίου, σε πρώτη φάση, θα επιταχυνθεί η έκδοση 
επικουρικών συντάξεων για τους δημοσίους υπαλ-
λήλους και θα ακολουθήσει ο ιδιωτικός τομέας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Ατλας» 
για τον μήνα Ιούλιο, οι εκκρεμείς αιτήσεις για την 
απονομή κύριας σύνταξης ανήλθαν σε 129.863, 
μειωμένες κατά 49.715 σε σχέση με πέρυσι τον 
ίδιο μήνα (179.578) και κατά 2.538 σε σχέση με 
τον προηγούμενο μήνα (132.401). Για την απο-
πληρωμή τους θα απαιτηθούν περίπου 400 εκατ. 
ευρώ, ποσό που περιορίστηκε λόγω της απόδο-
σης προκαταβολών σε αιτούντες δικαιούχους 
σύνταξης από τον περασμένο Απρίλιο και μετά.

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου υπεβλήθησαν 
14.133 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, με τη 
διοίκηση του e-ΕΦΚΑ να εκτιμά ότι οι νέες αι-
τήσεις για το 2021 θα φτάσουν τις 169.000, 
όταν το 2020 είχαν υποβληθεί 161.967 και 
το 2019 165.976.

Ο αριθμός των αιτημάτων που διεκπεραι-
ώθηκαν τον φετινό Ιούλιο ήταν 16.637, όταν 
τον Ιούλιο του 2020 ήταν 15.695 και το 2019 
9.859. Συνολικά τον Ιούλιο του 2021 η αύξη-
ση της διεκπεραίωσης των αιτημάτων ανήλ-
θε σε 6% έναντι του Ιουλίου 2020 (κατά τον 
οποίο λειτουργούσε η εκ περιτροπής εργα-
σία) και σε 68,75% έναντι του Ιουλίου 2019.

Από τις 129.863 αιτήσεις που εκκρεμούσαν 
τον Ιούλιο, οι 98.838 είναι ληξιπρόθεσμες, καθώς 

ο χρόνος αναμονής ξεπερνά τους τρεις μήνες. 

Στη μάχη λογιστές και δικηγόροι 
«Για την επίτευξη του στόχου έκδοσης των 30.000 αιτήσε-
ων συνταξιοδότησης τον μήνα, είναι απαραίτητη η συμ-
βολή των πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών», ανα-
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Α
δειάζει η κλεψύδρα για την επίτευξη 
του στόχου που είχε θέσει το οικονο-
μικό επιτελείο της κυβέρνησης για την 

ταχύτερη απονομή περίπου 240.000 αιτήσε-
ων συνταξιοδότησης κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης. 

Η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών προς τους ασφαλισμένους αποτε-
λεί βασική προτεραιότητα της κυβέρ-
νησης και, σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες της Realnews, έχει δοθεί εντο-
λή από το Μέγαρο Μαξίμου προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστι-
κού μηχανισμού το στοκ των εκκρε-
μών συντάξεων να έχει διεκπεραι-
ωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πλη-
ροφοριακού συστήματος «Ατλας», 
που έχει στη διάθεσή της η «R», τον 
Ιούλιο οι εκκρεμείς αιτήσεις για την 
απονομή κύριας σύνταξης ήταν 
129.863. Στόχος του υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Κωστή Χατζηδάκη είναι η 
έκδοση 30.000 αιτήσεων συντα-
ξιοδότησης τον μήνα από τον 
Οκτώβριο, με την ενεργοποίη-
ση των 1.200 πιστοποιημένων δι-
κηγόρων και λογιστών. Με αυτόν 
τον τρόπο, έως το τέλος του έτους, 
οι εκκρεμείς αιτήσεις θα πρέπει να 
διαμορφωθούν κοντά στις 90.000, 
ενώ τον Μάιο του 2022 οι νέες αι-
τήσεις θα πρέπει να έχουν περιορι-
στεί σε λιγότερες από 50.000, με βά-
ση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. 
Οπως αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέ-
χη του e-ΕΦΚΑ στην «R», την άνοιξη, η 
αναμονή για τις αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης που θα εκκρεμούν δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά το τρίμηνο. 

Οσον αφορά την ταχύτερη διεκπεραίω-
ση των περίπου 110.000 αιτήσεων συνταξι-

Εως τον Μάρτιο 
η απονομή  
των 130.000 
εκκρεμών 
συντάξεων

κύριες
Οι εκκρεμείς 
κύριες συντάξεις 
ανέρχονται στις 
129.863 και οι 
επικουρικές στις 
110.000

έκδοση
Τον περασμένο 
Ιούλιο, πρώτο 
μήνα λειτουργίας 
της νέας γραμμής 
απονομής 
συντάξεων, 
εκδόθηκαν 
1.100 παραπάνω 
νέες συντάξεις 
διαδοχικής 
ασφάλισης

Το υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση  
του e-ΕΦΚΑ επισπεύδουν τη διαδικασία  
για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων 
κύριας ασφάλισης 

Ο υπΟυργΟς 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
υποθέσεων, 
Κωστής Χατζηδάκης


